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BUDEL 21 j u n l  1 9 9 4 ,

De Heer  J .P .  van

Postbus 324

5660 An Geldrop

den l{ittenboer

- :eachte Heer Van den Hi tÈenboer,

Ilerbij ontvangt U het onfwerp van de akte betreffende de klacht die U indient
:: j de Europese Commissie voor de Rechben van de Mens te StraatsburS.

ln de akte staat b$ de aanhalingstekens a11eréérst vermeld daL alle rechts-
riddelen tn Nederland voor U zijn uibgeput: tot de rechter kunt U ztcË-ïIEf
*6oen,1ant Uw advoeaten houden fiever hun (ex-)colJ.ega's een hand boven het
hocfd dan dat zfj Uw zaak wil len behandelen, de Offieier van Justit ie doet
:: iefs en talloze verant$oordelíJke instell lngen. en personen gaan ook al niet
serieus op Ulr zaak in of laien zeLfs helemáál niets van zieh horen.
i iei is belangriJk dlt te vêrmelden, want als U nlet aangeefb dat voor U in
Nederland aLle rechtsmÍdelen zjjn ultgeput, za1 de Comnissle Uw klachÈ nleÈ
eens behandelen en verdr,uijnt alles ongelezen in het archl.ef om er waarschiinli jk
nooit rneer uit te koneen.

ïervolgens staet ln de akte het verhaal- zoals U nij dat gegeven hebt en waani.n
alleen enkele taalkundige speL- en sti j l fouten z{Jn verbeterd. Aan de lnhoud
zel f  iE n iet  gebornd.

Ik heb aan hef eind opgenonen dat óók Uw brÍef aan de OffÍcier van Justlt le
aan de akte wordt gehecht. Deze brlef is belangr$k om aan te tonen dat U hebt
geprobeerd de Staat, der Nederlanden veroordeeld te kr$gen- Zíe twee alinea!s
têrug.

VoorLs adviseer ik U aan de Connissie de stukken die U aan de akte wilt laten
hechten in ieder gevaL ook 1os toe te zenden. Di.b naakt het voor de ComnissLe
een aÈuk gemakkeldiker Uw zaak íe behandeLen (a1s de stukken los meegeetuurd
r*orden, kunnen meerdere nensen tegel{Jk aan Uw zaak werken).

Wilt U nlj laLen weten of U met het onttterp akkoord ga.at?

A1s de akte volgens het ontwerp za\ worden getekend (dus als
werkzaamheden neer nodlg zjJn), zal de afrekening bedragen:
-  sa lar is  (3 uur  à f ,  265,00)
- BTIí over het salarls ( '17*%')
* reglstratiekosten {vriJ van BTW)

i::,e ??1 q 2 J\rí a.s. crr leLf vter ts mi&ags lËllden 8e-
.;:rl. Wilt U nnensten: t{d bri-ef aan de OÍfieier van Ju.stitie'
: i:-srs "Verpver leet Birgrer*'roflt en he! forrnrlier (Requête/ Hoo9aeftlend,

----t-icn), c! de zaak biJ de E:rrrpe Ccssrissie votr & Recht€n ,//// ./--'' :e Yens aa*rargig te reken. 
AT

geen verdere

f  ? 9 5 , 0 0
"  1 3 9 , 1 3



Old Boys Network

Men hult zich in een stilzwijgen en houdt elkaar de hand boven het hoofd.Het katholiek 
nieuwsblad bericht over belangenverstengeling.Advocaat Wladimiroff doet geen procedures  
tegen de Nederlandse Staat,maar wel voor de Nederlandse Staat.Er is meer aan de hand dan 
alleen belangenverstrengeling.Er is sprake van “Old Boys Network” .Er blijkt geen advocaat 
die zijn vingers wenst te branden aan de Nederlandse Staat.

( door: IFUD of Human Rights).



'Belangenverstrengeling Wladimiroff in 
affaire Demmink ongelofelijk'
bron: katholieknieuwsblad.nl

18-10-2013

Mr. Adèle van der Plas in Washington, waar vorig jaar het Amerikaanse Congres een hoorzitting over 

Joris Demmink belegde.

De strafadvocaat van Joris Demmink, oud-secretaris-generaal op het ministerie van 

Justitie, is mr. Mischa Wladimiroff.

Dat meldt     de website Crimesite, na navraag bij het gerechtshof in Arnhem. Deze week is 

er een zitting in de klachtprocedure van twee Turkse jongens. Zij eisen vervolging van 

Demmink omdat zij in Turkije door hem misbruikt zeggen te zijn. De positie van 

Wladimiroff is opmerkelijk, omdat hij zich voor het OM met de Baybasin-zaak heeft 

beziggehouden. Demmink wordt immers ook in verband gebracht met de strafzaak tegen 

Hüseyin Baybasin, in de herzieningsprocedure die momenteel loopt bij de Hoge Raad. 

Wladimiroff stelde zich als lid van de toenmalige commissie Buruma op tegen herziening 

van die zaak. Bovendien was hij ooit zelf advocaat van Baybasin.



Document

In 2011 en 2012 deed de Rijksrecherche in Nederland een zogeheten oriënterend 

feitenonderzoek naar de aangiftes van de beweerdelijke slachtoffers van Demmink, 

Osman B. en Mustafa Y. Begin 2012 besloot het landelijk parket van het OM Demmink 

niet te vervolgen omdat de verklaringen te vaag zouden zijn. Het misbruik zou hebben 

plaatsgevonden in 1996. Demmink heeft sinds 2006 beweerd dat hij sinds 1987 niet 

meer in Turkije is geweest. Onlangs dook een document van het OM in Istanbul op, dat 

erop duidt dat Demmink in 1996 wel degelijk in Turkije was en dat daar onderzoek naar 

hem was gedaan wegens kindermisbruik. Het OM in Arnhem heeft gezegd dit 

geverifieerde document bij het dossier over Demmink te willen voegen. Volgens 

getuigenverklaringen, die ook bij de Hoge Raad in de Baybasin-zaak zijn ingebracht, liet 

Demmink door Turkse politiemensen straatkinderen bij zich brengen.

Gechanteerd

Mischa Wladimiroff was lid van de Toegangscommissie afgesloten strafzaken (TCEAS) die 

in het leven werd geroepen na het debacle van de Schiedammer Parkmoord. In 2011 

wees deze commissie een verzoek tot herziening af van de wegens dubbele moord tot 

levenslang veroordeelde Baybasin. Daarna diende de advocate van Baybasin, mr. Adèle 

van der Plas, een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Daarin komt zij met nieuwe 

informatie uit Turkije, onder meer een overheidsrapport waarin staat dat Demmink door 

de toenmalige Turkse autoriteiten werd gechanteerd met zijn seksueel misbruik in 

Turkije. Demmink zou de vervolging van Baybasin in Nederland hebben aangezwengeld, 

als hoge ambtenaar op het ministerie van Justitie.

Manipulatie

Klaas Langendoen reisde voor Van der Plas meer dan tien maal naar Turkije om 

onderzoek te doen. Hij droeg verschillende getuigen aan bij de TCEAS: onder meer een 

oud-politieman die zou willen verklaren over manipulatie van telefoongesprekken van 

Baybasin ten behoeve van het Nederlandse onderzoek. Wladimiroff hield het horen van 

die getuige in Turkije op het laatste moment tegen, aldus Langendoen, die zegt 

"ontgoocheld" te zijn door het nieuws dat juist Wladimiroff nu Demmink blijkt te 

verdedigen.



'Ongelofelijk'

Adèle van der Plas vraagt zich af hoe lang Wladimiroff al Demmink adviseert: "Toen 

Baybasin in 2007 een klacht indiende had Demmink al strafrechtelijk advies nodig. Als 

Wladimiroff toen al zijn advocaat was en hij heeft daarna de Baybasin-zaak gedaan in de 

TCEAS dan noem ik dat een nog nooit vertoonde en een onaanvaardbare 

belangenverstrengeling. Ik vind het ongelofelijk." Van der Plas sluit niet uit dat Baybasin 

hierover een tuchtklacht indient.

Beklagprocedure

Mischa Wladimiroff heeft aan Crimesite laten weten dat het hem niet vrij staat informatie 

over zijn professionele relatie met een cliënt te verstrekken. Wladimiroff: "Ik kan u 

slechts slechts berichten dat ik als lid van de TCEAS geen enkele inhoudelijke bemoeienis 

heb gehad met de aan de heer Demmink gemaakte verwijten die thans in de 

beklagprocedure aan de orde zijn en dat er met hem geen contact is geweest. In het 

verleden heeft de heer Baybasin mij ooit als raadsman gevraagd zonder dat dit tot een 

inhoudelijke bemoeienis heeft geleid."

Demmink, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, opereerde tot nu 

toe met de civiele advocaat mr. Harro Knijff, die door het ministerie van Justitie 

wordt betaald.










